Kraków, 25.06.2018
Pytania i odpowiedzi - cz. 6

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawieniem się pytań dotyczących opisu
przedmiotu rozeznania nr 05 06 2018 GW na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.„ wyjaśniamy:

Pytanie 1:
W obecnie przekazanej dokumentacji konstrukcyjnej rysunek DWG „K-21-22 Zbrojenie ścian garażu” otwiera
się bez opisów ścian, prętów i rzędnych – prosimy o przesłanie naprawionego pliku DWG i pliku PDF
Odp.:
W załączeniu pakiet czcionek dla plików rysunkowych konstrukcyjnych. Proszę o zainstalowanie. Wszystko
powinno się wyświetlać prawidłowo. Pliki PDF zawierają wszystkie informacje.
Pytanie 2:
W obecnie przekazanej dokumentacji konstrukcyjnej rysunek DWG „K-20 Deskowanie i zbrojenie schodów”
otwiera się bez opisów schodów, prętów i rzędnych – prosimy o przesłanie naprawionego pliku DWG i pliku
PDF
Odp.:
W załączeniu pakiet czcionek dla plików rysunkowych konstrukcyjnych. Proszę o zainstalowanie. Wszystko
powinno się wyświetlać prawidłowo. Pliki PDF zawierają wszystkie informacje.
Pytanie 3:
W obecnie przekazanej dokumentacji konstrukcyjnej rysunek DWG „K-23 Zbrojenie ścian poz. 0”, „K-24
Zbrojenie ścian poz. +1”, „K-25 Zbrojenie ścian poz. +2”, „K-26 Zbrojenie ścian poz. +3”, „K-27 Zbrojenie ścian
poz. +4” „K-31 Zbrojenie ścian poz. +5 - dach”, otwiera się bez opisów ścian, prętów i rzędnych – prosimy o
przesłanie naprawionego pliku DWG i pliku PDF
Odp.:
W załączeniu pakiet czcionek dla plików rysunkowych konstrukcyjnych. Proszę o zainstalowanie. Wszystko
powinno się wyświetlać prawidłowo. Pliki PDF zawierają wszystkie informacje.
Pytanie 4:
Których pomieszczeń dotyczy dopuszczalna optymalizacja polegająca na „wykonaniu posadzek technicznych
z płytek gresowych 30x30 z zachowaniem podstawowych parametrów”?
Odp.:
Wg rysunku posadzek pomieszczenia, które posiadają docelowo okładzinę z płytek gresowych technicznych
40x40cm można zamienić na płytki gresowe 30x30cm (parter).

…

Pytanie 5:
Pytanie dot. Załącznika nr 9 pkt. - „Elementy wyłączone z dostawy GW” – jak należy rozumieć ten zapis? Są
to pozycje całkowicie wyłączone z zakresu GW czy może ma to być dostawa inwestorska, a montaż po
stronie GW?
Odp.:
Elementy wyłączone z dostawy GW nie wchodzą w zakres Generalnego wykonawcy (wycena/wykonawstwo).
Pytanie 6:
Pytanie dot. Załącznika nr 9 pkt. - „Ograniczenie ilości ścianek szklanych na 4 piętrze od korytarza do
pomieszczeń biurowych (przeszklenie należy zachować na drzwiach)” – czy dotyczy również ścianek
pomiędzy korytarzem a salami konferencyjnymi (pom. Nr: 4.07, 4.08, 4.13, 4.23, 4.24) oraz pomiędzy
korytarzem a gabinetami (pom. 4.16 do 4.20) ?
Odp.:
Ścianki pomiędzy korytarzami i salami konferencyjnymi na 4 piętrze do pozostawienia.
Pomiędzy korytarzami a gabinetami zostają tylko przeszklone drzwi.
Pytanie 7:
Proszę o uszczegółowienie rodzaju posadzki w magazynie odczynników:
- jakiej grubości ma być posadzka polimocznikowa
- jaki ruch się będzie po niej odbywał
- jakim temperaturom będzie poddawana posadzka - co to znaczy termoodporność
Odp.:
W załączeniu do odpowiedzi uzupełniona specyfikacja dla posadzki w systemie BRESTON. Zamieniono
posadzkę polimocznikową na winyloestrową (jest to system tańszy i zapewni lepsze parametry
chemoodporności).
- W magazynie zakładany jest głównie ruch wózków ręcznych, dopuszcza się również obsługę wózkami
podnośnikowymi (widłowymi)., powinny być spełnione parametry mechaniczne.
- Parametr termoodporności jest jednym z podstawowych właściwości systemu. Magazyn odczynników jest
„pomieszczeniem otwartym-zewnętrznym” stąd posadzka musi być odporna na różnicę temperatur
lato/zima.
Pytanie 8:
Czy na szynoprzewodach można zamienić parametry - Przewodniki wykonane z czystego aluminium,
połączenia elastyczne z listków aluminiowych, Prąd znamionowy wytrzymywały krótkotrwały (1s): 90 kA,
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 198 kA.
Odp.:
Brak zgody na wykonanie połączeń z listków aluminiowych, wymagana miedź. Należy zachować wymagane
projektem wartości prądów: krótkotrwały 100kA i szczytowy 220kA.
Pytanie 9:
Proszę o potwierdzenie, że można zastosować UPS z podtrzymaniem na 6 min?
Odp.:
Minimalny czas podtrzymania zasilania z UPS może wynosić 6 minut pod warunkiem podtrzymania całości
urządzeń wskazanych w projekcie.
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Pytanie 10:
W związku z dopuszczeniem wykładzin chemoodpornych z rolki rozumiemy, że Inwestor zgadza się na
zastosowanie wykładzin innych niż FORBO Colorex (występuje tylko w płytkach) a co za tym idzie obniżeniu
wymaganych parametrów, ponieważ wykładziny Colorex mają wg naszych dostawców najlepsze parametry
na rynku? Prosimy o określenie minimalnych parametrów jakie mają spełniać wykładziny.
Odp.:
Wykładziny muszą posiadać odporność chemiczna co najmniej na poniższe odczynniki: aceton, metanol,
octan etylu, heksan, dichlorometan,
kwas solny (stężony), kwas trifluorooctowy (97-99%)
Pytanie 11:
Czy w związku z dopuszczeniem innych dostawców systemów p.poż. możliwa jest zmiana systemu gaszenia
mgiełką wodną na standardowy system tryskaczowy?
Odp.:
Nie dopuszcza się zastosowania innego systemu niż wysokociśnieniowa mgła wodna.
Pytanie 12:
Czy zamawiający dopuszcza także zastosowanie rozwiązań teletechnicznych innych producentów (niż
sugerowane w niniejszym postępowaniu) w zakresie:
- systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
- systemu detekcji aspiracyjnej,
- systemu wizualizacji i integracji systemów bezpieczeństwa (SMS),
- systemu okablowania strukturalnego (OS),
- systemu przyzywowego,
- systemu odprowadzania ciepła i dymu, oddymiania (ODD),
- systemu gaszenia gazem (SUG),
- systemu BMS,
przy zapewnieniu możliwości rozbudowy systemów jak i zachowaniu tych samych funkcjonalności.
Odp.:
Dla rozwiązań zamiennych należy, zgodnie z zapisami w warunkach ogólnych, zapewnić nie gorszą jakość,
parametry i funkcjonalność, również pod kątem wykorzystania w zakresie wspólnej wizualizacji i integracji
systemów przewidzianej w projekcie.
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